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Lovas kerítés
Képzeljék, egyszer akaratlanul is kerítõ lett belõlem. Történt
ugyanis, hogy lovagolni tanultam, és egy alkalommal, amikor a határbeli ligeteket jártuk az oktatóval és a többi kezdõ lovassal, megindult a paripám a maga feje után. Addig még csak léptetés és ügetés volt az órák anyaga; életem elsõ vágtájának technikáját tehát
huszáros, hirtelen tempóváltással voltam kénytelen elsajátítani.
Kajabáltak utánam, hogyan zabolázzam meg a megtáltosodott lovat, de úgy zúgtunk õ meg én egy ismeretlen cél felé, hogy a nagy
lobogásban meg ijedelemben se hallottam, se láttam.
Az ám, de az én lovam után szaladt még több is, a hátukon hasonlóan tapasztalatlan „zsokékkal”. Egy árokban landoltam, az így
felszabadult pacim meg uzsgyi, tovább, patájával az egyik társam
fejét betörve.
Sajgó hátsó fertállyal és furdaló lelkiismerettel oldalogtam haza.
Ám hamarosan – döbbent meglepetésemre – a betört fejû lány
megköszönte, hogy összehoztam õt és az oktatót. Ugyanis egymás
iránti szimpátiájuk csírájából a baleset révén szárba szökkent a
szerelem.
Mit is mondhattam volna? Köszönjék a lónak.
Hargitai–Kiss Virág
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TRAFIKPÁLYÁZATOKRÓL
Igar: Prikkel Péter
Káloz: Weisengruber Imréné
Lajoskomárom: Gárdonyi Róbert,
Gárdonyiné Takács Éva
Mezõszilas: Kiss Anikó, Prikkel Péter
Nagylók: Horváth Tamás
Sárbogárd: Balogh Éva, Ébl Zoltán, Ébl
Zoltán, Kovács Béla, Krencz Szabolcs,
Mezõ Péter, Sztupa Ferencné
Sáregres: nincs eredményes pályázó
Sárkeresztúr: Gráczer Miklós, Ludányi
Jánosné
Sárszentágota: Nagy Gyõzõné
Sárosd: Horváth Tamás, Vizi Melinda
Vajta: Joháczi József

gyobb érdeklõdés. Az alacsony érdeklõdés
miatt 2000 trafik az elsõ körben nem kel el;
ezekre új pályázatot írnak majd ki. Ezek
ösztönzésére kell megemelni a dohányáru
árrését, hogy a kicsiknek is megérje ezzel
foglalkozni.
Volt olyan feltételezés, hogy az eredménybe beleszólt a helyi Fidesz-csoport, illetve
a helyi országgyûlési képviselõk úgymond
„pofára”, pártszimpátiára osztották ki a
trafikokat.
Sárbogárdon ezzel kapcsolatban kérdeztem a sárbogárdi Fidesz-csoport vezetõjét,
N. Kovács Zsoltot, aki elmondta, hogy ez a
kérdés helyben semmilyen formában nem
került szóba, nem is volt beszédtéma a Fi-

Tájékozódtam a pályáztatás körülményeirõl, mivel ezzel kapcsolatban is volt több
kérdés. Mint a fenti listából is látható, több
helyen ugyanaz a személy több koncessziót
is elnyert. Ennek oka, hogy egy pályázó öt
koncesszióra is pályázhatott, s ha a pályázatai minden feltételnek megfeleltek, többet elnyerhetett. Ilyen volt pl. Sárbogárd,
Dég, Lajoskomárom, Nagylók, Igar,
Mezõszilas, Sárosd esetében. Voltak olyan
helyek, ahonnan a bátorítás ellenére se érkezett be pályázat (pl. Sáregres). Ennek
egyik fõ oka, hogy különösen kis településeken a dohányáru alacsony árrése miatt
haszon nem sok volt ennek forgalmazásán.
Több boltos úgy nyilatkozott: azért nem
pályázik, mert nem éri meg a macera az
alacsony haszon miatt. Volt sok olyan pályázat, mely nem felelt meg a kiírásnak
adótartozás, kizáró árukészlet forgalmazása, az árusítás helyszíne miatt, s volt pályázat, amelyik határidõn túl érkezett be.
Ezért is történhetett meg az, hogy bár 7000
helyre lehetett pályázni, jóval kevesebb
volt a nyertes.
Mintegy 35.000 elárusító hely volt eddig.
Ez lecsökkent most 7000-re. Ennyire lehetett pályázni. A 7000 trafikból mindössze
5000 kelt el a mostani pályázaton. Egyedül
a nagyvárosi, frekventált helyeken volt na-

desz-csoportban. Õ maga is csak utólag, a
médiából értesült arról, hogy kik pályáztak, illetve kik nyertek. Sárbogárdon egészen biztos, hogy nem volt „Fidesz-mutyi”,
mint azt az ellenzék állítja.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ
ugyancsak visszautasította azokat a vádakat, hogy a döntésbe bármilyen módon beleszólt volna a Fidesz. Ennek nem is lett
volna semmi értelme, hiszen így is kevesebb helynek lett gazdája, mint amit meghirdettek. A döntésben a pártszimpátiának nem volt szerepe.
– Nyilvános volt a pályáztatás és nyilvános
az is, hogy kik nyertek – tette hozzá. – Nekünk nincs titkolnivalónk. Minden érdeklõdõt, aki ezzel kapcsolatban tanácsért
hozzám fordult, inkább biztatnom kellett.
Sokan ugyanis a nagy kockázat miatt bátortalanok, bizonytalanok voltak, hogy érdemes-e egyáltalán pályázniuk az alacsony
árrés miatt. A pályázatok elbírálása egy
szakmai bizottságban, szakmai szempontok és a törvényi elõírások szerint történt,
amibe kívülrõl nem lehetett beleszólni.
Akik egyébként szeretnének még trafikot,
a második körben lesz módjuk erre pályázni.

A kép illusztráció

Sokan érdeklõdtek szerkesztõségünkben a
trafikpályázatok eredményérõl, a pályáztatás körülményeirõl, s kérték, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.
Mint ismeretes, a nemzeti fejlesztési miniszter a fiatalkorúak dohányzásának viszszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl
szóló
2012.
évi
CXXXIV. törvény alapján nyilvános pályázatot írt ki a dohányáru kiskereskedelmi forgalmazására.
A cél ezzel elsõsorban az volt, hogy csökkentsék a dohányt árusító boltok számát,
megszüntessék annak forgalmazását bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, s az
árusítást bizonyos korlátokkal körülhatárolják egyéb helyeken is.
A kiírásról, a beérkezett pályázatok kezelésérõl és a koncessziós szerzõdések megkötésérõl szóló törvény európai mintára
azt az alapelvet követi, mely szerint dohánytermékek értékesítése kizárólag
olyan, ellenõrzött keretek között mûködõ,
más termékeket csak korlátozottan árusító szakboltokban engedélyezhetõ, amelyekben valóban csak 18 éven felüliek vásárolhatnak. Ennek megfelelõen 2013. július
1-jével országosan mintegy 7000 ellenõrzött koncessziós dohánybolt nyílhat meg a
törvény szerint lefolytatott pályázati eljárás eredményeként. A pályázatok elbírálása során elõnyben részesülnek a megváltozott munkaképességû, munkanélküli, vagy
ilyen személyeket foglalkoztató pályázók,
ezzel is segítve a hátrányos helyzetûek és a
családi vállalkozások munkához jutását.
Az eljárás lebonyolításáról a miniszter a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. közremûködésével gondoskodik.
A jogosultság elnyeréséhez nyilvános koncessziós pályázaton kellett részt venni,
amelynek kiírási anyagát 2012. december
15-én tették közzé. A leadási határidõ
2013. február 22-e éjfél volt, az addig feladott pályázatok minõsültek érvényesnek.
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. az elõírásoknak megfelelõ pályázatokat a kijelölt bíráló bizottság asztalára
letette. A bizottság értékelése alapján, a
nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyását
követõen a pályázati eljárás nyerteseinek
listáját nyilvánosan közzétette. Ez a lista a
nyilvánosság számára is megtekinthetõ a
www.nemzetidohany.hu, a www.kormany.
hu, valamint a www.szechenyiprogramiroda.hu honlapokon.
Sárbogárdon és térségében az alábbiak
nyertek trafik- illetve dohánybolt-üzemeltetési koncessziót:
Aba: Balogh Lászlóné, Gottloz Zsolt,
Vaskó Ferecné
Alap: Erõs Gábor
Alsószentiván: Ács Józsefné
Cece: Márkus Milán
Dég: Gárdonyi Róbert, Gárdonyiné Takács Éva
Hantos: Horváth Tamás

Hargitai Lajos
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A foglalkoztatás érdekében
A Fejér megye déli részen lévõ hátrányos helyzetû térségek
munkaerõ-piaci helyzetérõl tartottak konferenciát múlt héten csütörtökön Rétimajorban, Varga Gábor országgyûlési
képviselõ kezdeményezésére, munkaadók és a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja részvételével.
Mint azt dr. Dorkota Lajos, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetõje, kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ a konferenciát
követõ sajtótájékoztatón elmondta: – A konferencia során Sárbogárd és Enying helyzetét értékelték a munkaügyi központ dolgozói, és ismertettük azokat a lehetõségeket (pályázati forrásokat,
munkahelyteremtõ és munkahelymegtartó forrásokat), amelyekkel élhetnek a cégek. Úgy ítélem meg, hogy a mai nap roppant
eredményes volt. Nagyon sok olyan foglalkoztató jött el a térségbõl, akik a késõbbiek során munkahelyeket teremthetnek és az itt
élõket alkalmazhatják. Abban maradtunk, hogy ezután negyedévente, vagy félévente megismételjük ezt a találkozót, és próbálunk tenni azért, hogy több állás legyen a térségben.
Varga Gábor: – Javaslatomra a megyei közgyûlés elnöke, Törõ
Gábor napirendre vette a Sárbogárdi és az Enyingi kistérség különleges vállalkozói övezetbe sorolásának kérelmét ma reggel.
Ezt a megyei közgyûlés minden tagja, frakciója támogatja tudomásom szerint. A különleges vállalkozói övezet számtalan elõnyt
biztosít az ide települni szándékozó kis-, közepes, nagyvállalkozásoknak, és különbözõ kötelezettségeket jelent a térség fogadó
ipari területeinek, önkormányzatainak. A mai összejövetelünk
célja az volt, hogy összehangoljuk a térségben lévõ munkaadókat,
megkeressük azokat a közös kapcsolódási pontokat, amelyek a
térség fejlõdését, fejlesztését elõsegíthetik. A megjelent cégek
képviselõivel nagyon konstruktív beszélgetést tartottunk. Elmondták, hogy õk hogyan látják a jelenlegi piaci helyzetet, és miképpen tudják elképzelni azt, hogy ebbõl a térségbõl még több
munkavállalót tudjanak felvenni az ipari parkjaikba, üzemeikbe.
Azokat a lehetõségeket is keressük, amelyeket a helyi vállalkozók
tudnak nyújtani. A munkaadók elmondhatták a különbözõ gondjaikat, problémáikat, és tájékoztatást hallhattak arról, hogy a
munkaügyi központ milyen támogatási rendszerrel, pályázati lehetõségekkel rendelkezik, amely a helyben dolgozó kis-, közepes
vállalkozásoknak teremt esélyt arra, hogy több foglalkoztatottat
tudjanak az elkövetkezendõ idõben fölvenni, illetve a meglévõ
foglalkoztatottjaik létszámát meg tudják tartani. Azt gondolom,
hogy ez egy folyamat kezdete. Errõl a megbeszélésrõl egy állásfoglalást fogunk majd kiadni, és errõl készül egy jegyzõkönyv is,
amit a kormánymegbízott úrral közösen szeretnénk majd átnyújtani a foglalkoztatási államtitkárnak, Czomba Sándor úrnak. Ez a
találkozó az elsõ lépcsõ a foglalkoztatás-politika és a képzési
rendszer területén. A foglalkoztatás-politikával próbáltuk ide
csábítani a nagy multikat illetve az ipari parkokban tevékenykedõ
vállalatokat, de körülbelül a fele a megbeszélésnek a képzési
rendszerünk problematikájából eredõ hátrányok kiegyensúlyozásáról szólt. Ezért egy hatékonyabb képzési rendszert kell megteremteni mind az alap-, mind a közép-, mind a felsõfoknál, mind
pedig a felnõttképzésnél a megfogalmazottak alapján. Úgy érzem, a mai nap elérte a célját. Köszönöm az igazgató úrnak és a
kormánymegbízott úrnak, hogy eljöttek, és ezt a konferenciát
megszervezték. Úgy gondolom, ez a térség minden egyes állampolgárának hasznos lesz a jövõben.
Hargitai–Kiss Virág: – Szóba kerültek többször a térségünkben az
orosz és a lengyel kapcsolatok, hogy ezek lassan kiépülésre kerülnek.
Ezzel kapcsolatban van-e esetleg elõrelépés, valamilyen információ?
Szóba került-e ez a témakör a konferencián?
Varga Gábor: – Ez most nem került szóba. A térséget érintõ kapcsolatok folyamatosan fejlõdnek, alakulnak, hiszen körülbelül
5-7 milliárd dollár a külkereskedelmi hiányunk, az energiahordozók behozatalából, kivitelébõl adódó különbség. Ezt az orosz fél –

Szijjártó Péter elmondása alapján – hajlandó lenne más áruban
letudni, ezért próbálunk olyan mezõgazdasági, élelmiszeripari
fejlesztéseket létrehozni, amikkel tudnánk ezt a különbséget egy
kicsit mérsékelni, kiegyensúlyozni.
Dr. Dorkota Lajos: – Áttételesen szóba kerültek a külkapcsolatok, hiszen Rétimajorban vagyunk, és e cég vezetõje járt már
Oroszországban, és tárgyaltak Budai Gyula államtitkár úrral,
hogy adott esetben az itt elõállított halászati termékeket, halászati technológiát vigyék ki. Ez is bevételt jelentene a térségnek. A
déli térségben erõs a mezõgazdaság. Hétfõn nyitott Moszkvában
egy külkereskedelmi kirendeltség, aminek az a feladata, hogy piacra vigye a magyar termékeket, és ebbõl Sárbogárd és térsége is
profitálni fog. Ami érintheti még az itt élõket, az a Dunaferr sorsa, melynek orosz tulajdonosai egy-két héten belül igazgatósági
ülést tartanak Budapesten, és bízom benne, hogy bejelentik a
kokszoló fejlesztését.
Hargitai–Kiss Virág: – A foglalkoztatók részérõl elhangzottak-e igények, hogy milyen képzésekre lenne szükség? Mert elsõsorban nekik
kell ebben lépni, hogy aztán az iskolák illetve a képzési rendszer tudjanak igazodni az igényeikhez.
Dr. Dorkota Lajos: – Igen. Talán a legfontosabb problémájuk az
volt, hogy nem az életre képeztünk az elmúlt évtizedekben. A
szerszámkészítõ és a gépi forgácsoló az a két kiemelt terület,
amikre igényt tartanának. Egyetértettünk abban, hogy szükség
van arra, amit az elmúlt években az Orbán-kormány kezdett,
hogy a szakmunkásképzés inkább gyakorlati legyen, mint elméleti. A nagy foglalkoztatók (a Videotontól kezdve az Alcoa Köfémen át a Denzoig) megjelentek ezen a konferencián. Abban maradtunk, hogy a képzést úgy alakítjuk át, ahogy az õ igényeiknek
megfelel. Elég éles kritikákat fogalmaztak meg a korábbi rendszerrel kapcsolatban, ami ugyan megfelelõ papírokat adott a végzõknek, de gyakorlati tapasztalatokat nem.
Varga Gábor: – A felnõttképzésrõl is ejtettek szót. Úgy látják,
nem igazán éri el a célját. Sokszor van olyan ember, a gyakorlatból
tudom, hogy 6-8-10 OKJ-s képzéssel jön be, és már nem akar semmit sem elvégezni, dolgozni szeretne végre. Megfogalmazódott,
hogy ennek vessünk gátat, és próbáljunk egy olyan képzési rendszert létrehozni, ami inkább az életnek, a piacnak termeli a jól
képzett szakembereket. Azt is elmondták, hogy sok esetben a
képzési idõnek nem biztos, hogy olyan nagy óralétszámúnak kell
lenni.
Buday Attila, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója: – Ebben az évben már csak olyan képzéseket
indított a munkaügyi központ, amikre munkahelyi ígérvény van.
Hargitai–Kiss Virág
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A HAGYOMÁNY ÉLNI FOG!
– avagy a XVIII. Hintók Versenye –
Az emberiség történelmében az egyik legõsibb igavonó és
hosszabb táv megtételére (lovaglásra) szolgáló állat a ló. Lovas
nép lévén a lótartás hazánkban is hagyományosnak mondható,
bár ma már talán inkább a sport kedvéért tartják a paripákat,
mintsem haszonállatként. A magyarok az egész világon elismert
hajtóstílussal és befogási móddal tették gazdagabbá a lovassportot. A világon összesen két nemzet (az angol és a magyar) rendelkezik elismert, tiszta befogási és hajtási móddal, stílussal. A kettõ
közötti különbséget így jellemezte 1913-ban egy híres német folyóirat: „Az angol kocsis a konzervatóriumot végzett, kulturált
hegedûmûvész, a magyar kocsis a sziporkázóan ötletes cigányprímás.” A magyar hajtásmódot Pettkó Szandtner Tibor 1931-ben
Magyar kocsizás címû mûvében foglalta össze, tehát neki köszönhetjük, hogy ma már nem cigányosan rögtönzünk, hanem tudatosan, módszeresen ápoljuk, követjük a nagy hajtók nyomdokait.

E régi múltra visszatekintõ, nemes sport képviselõi mutatták meg
tehetségüket Sárbogárdon az Ifjúsági parkban április 27-én az immár tizennyolcadik alkalommal megtartott hintók versenyén,
ahol már reggel kezdetét vette a megmérettetés az akadályhajtás
elsõ fordulójával. Délután aztán a második forduló és a vadászhajtás zajlott le.
8 megyébõl (Fejér, Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy,
Veszprém, Komárom–Esztergom) érkeztek a jeles eseményre a
fogatok. A Sárbogárdi Lovas Egyesület színeiben Pisch Gábor,
Gnyáli János, Tóth Imre, Tóth Roxána, Ferencz Róbert, Taligás
Menyhért, Gosztola József és Vámosi István indultak.
A színvonalas versenyre rengetegen látogattak ki nézõként, idõsek, fiatalok egyaránt. Mert nincs is annál jobb, ha együtt vagyunk
a barátokkal, családdal, közben lángos és sör, fagyi és üdítõ mellett kiülünk a pálya szélére és nézzük a versenyt, miközben jót beszélgetünk és szurkolunk kedvencünknek. Mindenképpen pozitív, ha valaki így gondolkodik, még jobb, ha így is tesz, és amíg vannak nézõk és nevezõk, addig ez a hagyomány élni fog.
Az eredmények a következõképpen alakultak:
Akadályhajtás (36 nevezés, a pálya hossza: 610 m)
1. Hartmann Zsolt (Kishegyi LK), 2. Tóth Roxána (Sárbogárdi
LE), 3. Gosztola József (Sárbogárdi LE), 4. Mánomics Tamás
(Dadi LK), 5. Vámosi István (Sárbogárdi LE), 6. Lovass Sándor
(Monor SE).
További megyei helyezések a legjobb 15 között: 8. Ihász Béla
(Seregélyesi LC), 9. Vida Károly (Kálozi LE), 10. Kiss Olga
(Nagylóki LE), 13. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 15. Taligás
Menyhért (Sárbogárdi LE).

Vadászhajtás (29 nevezés, a pálya hossza: 410 m)
1. Magyar Zoltán (Marcali VSZSE), 2. Nagy Péter (Tolna-Mözsi
LK), 3. Hartmann Zsolt (Kishegyi LK), 4. Domokos Géza
(Mezõszilasi LE), 5. Vida Károly (Kálozi LE), 6. Szentesi Vajk
(Vörösberény LE).
További megyei helyezések a legjobb 10 között: 8. Tóth Roxána
(Sárbogárdi LE), 10. Pisch Gábor (Sárbogárdi LE).
Különdíjak: Tóth Roxána (Sárbogárdi LE) – a legeredményesebb Sárbogárdi LE-hajtó (felajánló: dr. Szabadkai Tamás), Gazdag Nóra (Seregélyesi LC) – a legszebb nõi segédhajtó (felajánló:
Szabóné Czuczai Katalin), Lovass Sándor (Monor SE) – közönségdíj, a Sárbogárdi LE különdíja a Cecei KABAKÁN Lovarda
újjáépítéséért.

A verseny mellett számos elfoglaltsággal várták az apróságokat
(trambulin, pónilovaglás stb.) és a felnõtteket. A fordulók közti
szüneteket bemutatók színesítették, tették mozgalmassá. Fellépett a Black Horse Country Club, valamint Varga Emõke hastánccal. Volt négyesfogat-bemutató, melyet Lovass Sándor
(Monor SE) és Gosztola József (Sárbogárdi LE) hajtottak végre.
Az eseményen elõször tartott bemutatót a nemrég megépült
skate-pályán a sárbogárdi Rolls Boyz Crew – ketten BMX-en,
hárman görkorin és négyen gördeszkán mutatták be trükkjeiket a
közönségnek.
Az eredményhirdetés után tombolasorsolásra került sor, melyen
a 10 hónapos magyar félvér csikót Sudár Réka nyerte.
Az ebédet két szakács, Lipót János és Incze Károly fõzték, akiket
külön megdicsért a zsûri a finom ebédért.
Reméljük, jövõre is töretlen lesz a sikere e rendezvénynek, melynek révén tovább gyarapodhat a lórajongók és lovasok tábora, így
továbbörökítve az õsi hagyományainkat.
Hargitai Gergely
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Borban az igazság
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát
Kör április 27-én rendezte XV. borversenyét, melyre meghívta a helyi borosgazdákat. Vendégeink voltak Lepsény, Soponya, Káloz, Nagylók, Simontornya, Lajoskomárom borosgazdái.
Szilveszter János, az elterjedt híresztelésekkel ellentétben, továbbra is végzi a kör
elnöki teendõit; a borversenyen azért nem
volt jelen, mert – egy korábbi meghívásnak
eleget téve – Tasson az elsõ borversenyen
vett részt mint versenybíró. Ezért Gróf Ferenc titkár köszöntötte dr. Sükösd Tamás
polgármestert, aki jelenlétével megtisztelte a borosgazdákat, a kör tagjait, a meghívott vendégeket. A polgármester örömmel
tett eleget a felkérésnek, sok elfoglaltsága
mellett, s jó borokat, jó munkát kívánt a bíróknak, a megmérettetésen résztvevõknek. Utalt õ is a tavalyi év mostoha idõjárására, amely a borok minõségét, menynyiségét befolyásolta, ennek ellenére bízik
a borosgazdák szakértelmében.
A versenyre 50 bormintát és 1 habzóbort
(pezsgõt) adtak le minõsítésre, melyet dr.
Ulcz Gyula elnök (Soponya), Köller László (Adony) és Madarász Szilárd (Lepsény)
bírált el.
A megszokott ítészek egy része Tasson vett
részt, egy része pedig egyéb okokra hivatkozva mondta le részvételét.
Talán furcsán hangzik egyesek számára,
de dr. Ulcz Gyula arra kérte a töltögetõ

Horváth Istvánt, hogy az üvegbõl elõttük
töltsön a poharakba, eddig ugyanis a pohárba töltött bort tálcán vitték a bírák elé.
Milyen borokat neveztek?
Vegyes fehér 12, fajta fehér 10, rosé 2, vörös fajta 8, vegyes vörös 18, habzóbor 1.

A tavalyi rekordhoz (117) képest kevésnek
tûnik az 51, de a közismert tények, a korai
szüret, a kevés termés, a meleg idõjárás, no
meg egyesek sértõdése is közrejátszott. Sokan minõségileg úgy ítélték meg, hogy nem
alkalmas minõsítésre a boruk.
Az érdemi munka elvégzése után a borbarátok mesterszakácsa, Gili János által el-

készített pörköltet (amely kitûnõre sikerült) jó étvággyal fogyasztották el.
A jól megérdemelt ebéd után Gróf Ferenc
valamint dr. Ulcz Gyula adták át az okleveleket és a két (vörös, fehér) legjobbnak
ítélt bor tulajdonosainak a kupákat.
A nagy aranyserlegek nem kerültek kiadásra, mivel az azokhoz szükséges pontszámot egyetlen bor sem érte el.
Eredmények
Vörös Fehér Rosé Habzó
Aranyminõsítés 1
4
Ezüstminõsítés 9
6
Bronzminõsítés 9
9
2
1
Elismerés
4
2
Oklevél
3
1
A bírák a négy, aranyminõsítést kapott fehér bort újból összevetve a következõ döntést hozták: a serleget id. Németh László
Biancája kapta.
A másik serleget Balázs Sándor lepsényi
borbarát vegyes vöröse kapta.
Dr. Ulcz Gyula, a borbírák elnöke értékelésében elmondta véleményét és hogy mit
vettek figyelembe az értékelésnél. Jónak
minõsítette a borversenyre nevezett borokat, a gondos gazdákat, bár negatív megjegyzése volt néhány bornál.
Gróf Ferenc titkár megköszönte a bírók, a
megjelent vendégek, a borosgazdák valamint Domján Tibor szponzori támogatását, a segítõk munkáját.
Aki nem hiszi el a címben írt idézetet, az
igyon egy-két pohárral egy borosgazda tõkén termelt borából, és rájön, hogy igaz az
idézet.
Gróf Ferenc

PÖRKÖLTFESZTIVÁL — Sárbogárd, 2013. május 25. 9 óra
Felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata
a Sárbogárdi Napok keretében, a Pörköltfesztiválon
PÖRKÖLTFÕZÕVERSENYT HIRDET
csapatok, baráti társaságok számára.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
1. Az ételt szabad tûzön, helyben kell elkészíteni.
2. A fõzéshez szükséges 5 kg sertéshúsról a szervezõ gondoskodik, ezt a versenyzõk bármivel kiegészíthetik, társíthatják.
3. Nevezési díj: 3.000 Ft.
4. A hozzávalókat, fõzéshez szükséges eszközöket a résztvevõk
biztosítják maguknak.
5. Az elkészült ételeket szakértõ zsûri kóstolja és értékeli.

LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:
Fõdíj: „Sárbogárdi arany fakanál”
Nevezési határidõ: 2013. május 15.
Jelentkezési lap kérhetõ az alábbi személyektõl:
– Czene Istvánné, polgármesteri hivatal (tel.: 520-260);
– Horváth István, József Attila Mûvelõdési Központ (tel.:
460-031);
illetve letölthetõ a www.sarbogard.hu weboldalról.
A jelentkezési lap leadható személyesen a nevezési díj befizetésével együtt a következõ helyen: Horváth István, József Attila
Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.,
muvhaz@bogard.hu.

A VERSENY HELYSZÍNE: Sárbogárd, Ifjúsági park.
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A 2013-ban ballagó Petõfisek
12. b

12. b

Bárányos Eszter, Bereczk Máté László,
Bódai Beáta, Bogárdi Tamara Anna,
Bruzsa Annamária, Dénes Melinda, Farkas Balázs, Farkas Laura, Farkas Zoltán,
Grósz Nóra Tünde, Katona Karolina, Kiss
Ferenc, Kozáry Péter, Lajtos Petra, Márkus Klára, Nagy Anita, Parnicsán Patrik,
Rehák Tamás, Rozgonyi Vivien, Sebestyén Viktória, Szászvári Hella, Takács Dávid, Tósoki Fanni, Varga Bianka, Varnyu
Lilla, Vízi Orsolya, Zászlósi Mónika Kitti
Osztályfõnök: Kiszlné Simon Andrea

12. c
Abdalla Aimen, Almásy Anna Liza, Bittner Cintia, Enczi Alexandra, Fekete Dávid, Gráczer Dóra Petronella, Hajba Norina, Katona Fanni, Kõrösi Szabolcs, Lakatos Áron, Makkos Ambrus, Meilinger
Petra, Meister Xénia, Pál Tibor, Simon Vivien, Szajkó Anikó, Szakács Andrea, Szegleti Ákos, Szénási Zsófia, Szûr Noémi Kitti, Takács Anna, Térmeg Katalin, Tinódy
Gergõ, Tóbel Kitti, Tóth Enikõ, Varga
Ádám, Zádori Fruzsina.
Osztályfõnökök: Horváthné Szabó Judit,
Õri Viktória, Horváth István

12. c

PÓTFELVÉTELI
A köznevelési törvény osztálylétszámokra vonatkozó elõírásai miatt a nyolcosztályos gimnáziumba néhány helyre
pótfelvételit tartunk.
Jelentkezési határidõ: 2013. május 13.
Pótfelvételi idõpontja: 2013. május 15.
További tájékoztatás és jelentkezés a
gimnáziumban, tel.: 06 (25) 508 951.

Májusi diszkó
a Mészölyben
Május 11-én,
szombaton, 21 órától.
A szokásos jó hangulatról
gondoskodik:
Dj. Kyss G. és Dj. Herczeg Lajos.
Szeretettel várjuk
18 év feletti vendégeinket!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2013. május 6-án (hétfõn),
az író 77. születésnapján tartandó
Lázár Ervin-napra.
Programok 9 órától kezdõdõen:
– jelenetek Lázár Ervin meséibõl, helyszín: Pálfa, mûvelõdési ház;
– futballkupa (általános iskolások részére), helyszín: általános iskola illetve
a felsõ tagozatnak a Deák F. u. 16.
A pálfai általános iskola pedagógusai és a
Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottság
Pálfa

MEGHÍVÓ
Családi majális
2013. május 11.
(szombat) 14.30-tól
Helyszín: az alapi óvoda udvara.
Programok: az alapi óvodások tavaszköszöntõ gyermekmûsora, „Gyermek
Táncház” Kneifelné Laczkó Krisztinával és a Szedtevette zenekarral, Ancsa
bohóc, az Alapi Általános Iskola néptánccsoportjainak elõadása, 8. osztályosok tánca, 4. osztályosok farsangi mûsora, a Margaréta Nyugdíjasklub mesejátéka, Ten Dance társastánccsoport, zenés mûsor Bíró Krisztával.
Zene, büfé, tombola, zsákbamacska,
trambulin, ugrálóvár, lufihajtogatás,
arcfestés, pónilovaglás.
Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
Részvételével, adományával az alapi
óvodásokat támogatja!
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A Föld napja a cecei óvodában
A Föld napjára az idén is megemlékeztünk
óvodánkban témahét keretében. A témahét célja volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a Föld természeti értékeinek megóvására és a környezettudatos életre.
Óvodai programunkban évek óta kiemelt
helyet kap a néphagyományõrzés mellett a
környezetvédelem, és gyermekeink számára nem új dolog a természet jeles napjainak megünneplése sem. Hisszük, hogy
óvodásaink egészsége függ környezetük
épségétõl is.
Ez a hét is változatos módon dolgozta fel
ezt a témakört. A gyerekek megismerkedtek a földgömbbel, a Föld lakóival, képeket gyûjtöttünk, tablókat készítettünk belõlük. Beszélgettünk a környezetszennyezésrõl, s arról, hogy õk, gyerekek mit tehetnek ez ellen. Tevékenyen részt vettek az
udvar rendezésében (virágot locsoltak,
sepertek, gereblyéztek).
Az év során sikeresen pályáztunk az ÓVD
MEG! Dohányzás-megelõzési programba, melynek megvalósítását ebbe a hétbe
építettük be. A gyermekek szemléltetõeszközök segítségével ismerkedhettek meg a
dohányzás káros hatásaival. Ehhez kapcsolódóan a Csigabiga csoport a falu foci-

pályáján, a friss levegõn vett részt testnevelés-foglalkozáson. A Katica csoport kirándulni volt többek között a Mezõgazdasági Múzeumban, ahol a gyerekek „Hallgatag erdõ, titkot rejtõ” címmel foglalkozáson vettek részt. Itt az erdõ életközösségeivel ismerkedhettek meg közelebbrõl.
A hét tartalmas és sokszínû volt, valamint
rengeteg információt szereztek a Földrõl.

Cecei sulibörze
Sikeres versmondó
Szombaton rendezték meg a Bella István
versmondóverseny megyei fordulóját
Székesfehérváron, melynek során a jelentkezõ diákoknak egy Bella István-verset, valamint egy szabadon választott kortárs magyar költõ versét kellett elmondaniuk, így emlékezve a Kossuth-díjas költõ
70. születésnapjára. Nagy örömünkre iskolánk tanulója, Fésü Fanni 7. b osztályos
diák ezen a neves megmérettetésen 3.
helyezést ért el.
Szívbõl gratulálunk, és a további versenyekhez is sok sikert kívánunk!

Az e-hulladékgyûjtés eredményei
E-hulladék minden olyan árammal mûködõ eszköz, amit már
nem használunk. A felhívásra sokan átnézték a garázsban, fészerben õrzött és már nem használt tárgyakat, és elhozták az iskola
gazdasági
udvarára.
Rossz hûtõgépek, televíziók, kenyérpirítók,
hajszárítók, magnetofonok kerültek elõ, melyek az elszállítás után jó
kezek közé kerülnek, újrahasznosítják a részeiket.
A legeredményesebb,
legaktívabb diákjaink a
következõk voltak: (alsó
tagozat) I. Jákob Kristóf

Beszámolónkat az alábbi gondolattal zárjuk, melyet mindannyian tartsunk szem
elõtt, gyermekeink elõtt jó példát mutatva!
„Ezt a bolygót ne szennyezzétek,
Ha itt vagy bárhol is éltek,
Ezt a Földet vigyázzátok, féltsétek!”
Cecei óvoda

3. a, II. Szakál Rebeka 7. b, III. Lehota Eszter 3. b; (felsõ tagozat)
I. Ferencz Ákos 6. b, II. Hegyi Vanda 7. a, III. Székeli Zsófia 5. b.
Õk értékes díjakat nyertek, de ajándékot kaptak még Pajor Lili 2.
a, Kacz Kornélia 6. b, Magai László 8., Szepesi Balázs 2. a, Boros
Mátyás 2. b és Varga Levente 1. b osztályos tanulók is.
Köszönetet szeretnénk mondani a szülõk, hozzátartozók segítségéért, akik segítettek diákjainknak, hogy részt vehessenek a gyûjtésben, hiszen sok esetben autós segítségre is szükség volt.
Ezzel az akcióval óvtuk, védtük környezetünket, Földünk egészségét és a sajátunkat!

Föld-napi akció
Iskolánk az idei évben is
csatlakozott a Magyar
Közút Zrt. által minden
évben szervezett szemétszedési
akcióhoz,
melynek során ismét ellepték a község utcáit a
sárga láthatósági mellénybe öltözött diákok
és pedagógusok, akik a
szeméttõl szerették volna megtisztítani a település utcáit. Ez a program nagyban illeszkedik az intézmény
ÖKO-programjába, melynek megvalósítása során igyekszünk
gyakorlati tapasztalatokhoz is juttatni a diákokat, milyen „kicsi
ráfordítással” is tudnak tenni Földünk egészségéért!
Nagy örömünkre nem sok elszórt hulladékot tudtak zsákjaikba
gyûjteni, hiszen Cece utcáit folyamatosan járják a közmunkaprogram munkatársai, és igyekeznek szebbé, tisztábbá varázsolni
a környezetet.
Szintén a Föld napjához kapcsolódó rendezvényünk a hagyományos tavaszi papírgyûjtési akció. A kötegelt, vagy egyéb módon
csomagolt papírhulladékot április 30-án, 31-én, és május 2-án
(hétfõn, kedden és csütörtökön) várjuk 14 és 17 óra között az iskola gazdasági udvarán.
Cecei iskola
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Miklósi hírcsokor
Happy-hét
Immár 4. alkalommal csatlakozott iskolánk az OÉTI által szervezett Happy-hét
elnevezésû projekthez április 15-e és 19-e
között. A program keretében osztályfõnöki órákon interaktív tábla segítségével beszélgettek és feladatokat oldottak meg a
gyerekek a víz hasznosságával, felhasználásával, fogyasztásával és védelmével kapcsolatosan. Tízórai szünetekben az étteremben vízbár kialakításával próbáltuk
népszerûsíteni a vizet és felhívni a figyelmet a cukros italok mérsékelt fogyasztására.
Papírgyûjtés
Ugyancsak ezen a héten kicsik és nagyok
egyaránt papírt gyûjtöttek. Pénteken kis
kordéban, talicskával járták a diákok az utcákat, a leleményesebbek már elõre összegyûjtötték egy helyre, melyet már csak az
iskoláig kellett elhozni.
Mandel Róbert tekerõlantmûvész a
miklósi iskolában
Egy napsütéses, nyárt ígérõ délutánon
Mandel Róbert zenemûvész és hangszertörténész tartott érdekes elõadást iskolánkban. Az érdekesebbnél érdekesebb
hangszerek bemutatása során a mûvész úr
meg is szólaltatta mindegyiket. A szürke
marha szarvából készült kürt a magyar
honfoglalás korába, az arábi líra az ókorba
kalauzolta a hallgatóságot. A dorombról
megtudhattuk, hogy a szájharmonika õse,
és azt is, hogy a szöghegedû milyen érdekes
hangot ad ki. Mária-trombita, okarina, koboz és tekerõlant – mindezek a hangszerek

mind megszólaltak az elõadásnak méltó
helyet adó klubterem gyönyörû festményei
és szobrai között. Kellemes és felejthetetlen délutánban volt része iskolánk tanulóinak.
„Természet–Ember–Környezet”
címmel megyei versenyt nyert
a miklósi iskola
Április 24-én mentünk Székesfehérvárra a
TEK döntõjére, amit a Hétvezér Általános
Iskola szervezett. A mi iskolánkból több
csapat is részt vett az elõdöntõkön. A megyei döntõre mi jutottunk be. Délután kezdõdött a verseny, ahol a 3. és 4. évfolyam-
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ból 21 csapat mérte össze tudását. Többféle érdekes feladatot kellett megoldanunk
növény- és állatismeretbõl. Volt közöttük
keresztrejtvény, képrejtvény, igaz–hamis
állítás, hazánk nemzeti parkjairól feladatsor.
A verseny végén tanító néninkkel, Állóné
Horváth Hajni nénivel megbeszélve úgy
éreztük, hogy jól sikerültek a feladatmegoldások. Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Büszkén vettük át a sok
ajándékot, amit a mi korcsoportunkban az
elsõ helyezésért kaptunk.
Úgy érezzük, megérte a sok munka, felkészülés. A jövõ tanévben is szeretnénk ilyen
jó eredményt elérni.
Inotai Laura és Ellenbruck Krisztina 4. b

Városi vetélkedõn
a miklósi iskola csapata
A TÁMOP-3.4.2. A/11-2-2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt
keretében interaktív természetvédelmi vetélkedõn vett részt iskolánk 4 fõs csapata
április 22-én, hétfõn. A csoportot, akik
egyben mind biológiaszakkörösök is, Németh Mária, Babi néni vezette.
A vetélkedõ „állomásai” a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéskört ölelték fel, és a madarak
és fák napjához kapcsolódtak. A víz, a levegõ, a talajvédelem, az élõvilág, nemzeti
parkjaink, a nemzetközi szervezetek jelképei és a környezetvédelemmel kapcsolatos
fogalmak, adatok mind-mind szóba kerültek. A feladatok roppant érdekesek voltak,
melyekbõl sokat tanulhattunk. Az eredményhirdetésnél rangsort nem állítottak
fel, csak a pontszámainkat hirdették ki,
mellyel elégedettek lehettünk, hiszen jól
teljesítettünk.
Fekete Patrik 8. b

Jótékonysági batyus bál Pálfán
Sok önkéntes falubeli enni- és innivalóval,
valamint tombolatárgyakkal járult hozzá
az esthez.
A kulturális mûsor színes kavalkádot sorakoztatott fel: Patkós Gyuláné nemcsak a
konferanszié volt, de a pálfai Rozmaring
Népdalkör vezetõje is, akik dalcsokrot adtak elõ. Három pálfai táncformációt is láthatott a nagyérdemû: a popzenére látványosan szökellõ Vándorok Dance School
fiataljai mellett a Rezeda tánccsoport junior iskolásai, és a senior szekció asszonyai is
nagy elánnal járták a talpalávalót.

Számos program, rengeteg érdeklõdõ és
nagy jókedv jellemezte a múlt hét péntek
estét a pálfai kultúrházban. Az idei jótékonysági batyus bál így különösen jól sikerült, aminek hírét még ma is beszélik a faluban.

A Pálfai Gyermekek Oktatásáért és Neveléséért Közalapítvány szervezte meg
mindezt, s mint az alapítvány nevébõl is kitûnik, a belépõkbõl befolyt összeget a pálfai óvoda és iskola csemetéinek táboroztatására és taníttatásukra kívánják fordítani.

Vendégként felléptek a vajtai Õszirózsa
Dalkör tagjai, a Vajtai Country Club, valamint Szántó Miki, aki egy fergeteges cigánytánccal babonázta meg a közönséget.
A terjedelmes mûsor után hajnalig tartott
a bál, Vörös Józsi zenéjével.
Monhalt Ákos
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HÍREK, ESEMÉNYEK / NYÍLT TÉR

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Bátorság érdemjellel
tüntették ki
Barabás Tamás
tûzoltó fõtörzsõrmestert
Április 26-án, a rendõrség és a tûzoltóság
napja alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen kiemelkedõ helytállása, bátor magatartása elismeréséül Pintér
Sándor belügyminiszter Bátorságért érdemjelet adományozott és jutalomban részesítette Barabás Tamás tûzoltó fõtörzsõrmestert, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság megbízott rajparancsnokát, aki
a márciusi hóviharban az M7-es autópályán történt tömegszerencsétlenséget követõen
több embert mentett ki a roncsok közül.

Miniszteri
emléktárgyban részesült
Kis Csaba
tûzoltó fõtörzsõrmester
Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége
elismeréséül miniszteri emléktárgyat adományozott Kis Csaba tûzoltó fõtörzsõrmesternek, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság rajparancsnokának. Kis Csaba az elismerést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság tûzoltónapi ünnepségén vehette át április 26-án, pénteken.
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A SZAG
A tél hosszú látogatása eléggé elhúzódott,
már azt hittük, sohasem lesz tavasz! Gondolom, mindenki várta már a jó idõt, a napsütést. Hála a jó égnek, el is jött, nagy nehezen a nap is kisütött, eleinte csak ritkábban, órákra, végül pedig elkövetkeztek az
igazi napsütéses tavaszi napok, amikor
egész nap végre jó idõ volt. Mindenki kiülhetett az udvarra vagy egy parkba, egy halastó partjára, és élvezhette a napsütést. A
növények is fellélegezhettek – az erõt adó
meleg és a napsugarak elindították bennük a fejlõdést. Kizöldült a határ, a házak
elõtt a fû, a fák lombjai, a bokrok.
Az elsõ fûnyírás a tavasz igazi illatai közé
tartozik, ahogy a virágba borult fák illata, a
meggy, cseresznye, lila akác, orgona illata
is.
A jó idõ eljövetelével számomra természetes dolognak tûnik, hogy nem kell fûteni,
és hogy a szobám ablaka is nyitva lehet
egész nap, még éjjel is, hogy friss levegõvel
aludjak és ébredjek nap mint nap. Ezt igazán azok értékelhetik, akik egy nagyvárosban laknak, és vidékre látogatnak. Nekünk, itt élõknek ez természetes, megszokott dolog. Ezt a szépséget (már itt élõként) nemcsak én, hanem nagyon sokan
nagyra becsüljük a tavasz beköszönte óta.

Fotó: Katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK HÍREK
Körözöttek rendõrkézen
A Sárbogárd Rendõrkapitányság járõrei
körözött személyt fogtak Sárbogárdon, a
Kereszt utcában vonták ellenõrzés alá a
sárkeresztúri férfit. K. Dániel ellenõrzésekor kiderült, hogy ellene a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság adott ki elfogatóparancsot. A férfit ezért elfogták, majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol bûnügyi õrizetbe vették. Onnan
szállították át Balatonalmádiba.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Tisztelt Ügyvéd úr!
Érkezett egy ajánlott levél Öntõl 19 éve elhunyt édesanyám nevére, amit a postás
nem adott át nekünk (mondván, hogy mi
nem vehetjük át), hanem visszavitte a postára. Most, két hét után végre szeretné az
elhunyt családja tudni, hogy honnan jött a
levél és mi áll benne. Mivel Ügyvéd úr
megígérte, hogy ha visszaérkezik a postáról Önhöz a levél, tárgyalunk róla.
Az érintett tudja, ki küldi ezt az üzenetet.

Kihalt az
együttérzés?
Egy lakó panaszolta szerkesztõségünknek,
hogy váratlanul leégett Vajtán a Dózsa
György u. 9. szám alatti háza, és nagyon
rosszul esett neki, hogy közömbösen nézték végig az esetet a falubeliek; az emberi
jóérzés szikrája sem nyilvánult meg a részükrõl. Elmondása szerint a polgármester
se kérdezte meg, hogy miben segíthetne,
hol alszik, szüksége van-e valamire.
Más településen a szerencsétlenül jártak
segítségére sietett a többi lakó hasonló
esetben.
Igaz, hogy a ház tulajdonosa nem kért segítséget, de azért elvárta volna, hogy a falubeliek együttérzõbbek legyenek. Hogy esne nekik, ha az õ házuk égne le, és nem segítenének nekik? Az emberi összetartás,
az egymás iránti odafigyelés ennyire kihalt
az emberekbõl? – kérdezi a károsult.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Sajnos éjjelente már nem igazán van kedvem kinyitni az ablakot. Nem érzem a fák
illatát, nincs fûillat, nincs tavaszillat sem,
csak az az iszonyatos bûz, ami a faluvégrõl
áramlik be hozzánk. Sajnálom azokat, akik
közelebb laknak a bûz forrásához. Nekik
mit kell átélniük! Hogy tudják a mosott
ruhát kiteregetni?
Eszméletlen helyzet ez. Senki nem tehet
semmit, nem tesz semmit, mert a hatalom
nagy úr, és mi azzal szemben kicsik vagyunk.
Mégis úgy érzem, nem kötelességünk nekünk ezt a szagot elviselnünk! Ezzel a cikkel megtettük az elsõ lépést: nem tûrjük
tovább, hogy ez így menjen! A szag tulajdonosa tegye meg a kellõ intézkedéseket
annak érdekében, hogy normálisan élhessünk otthonainkban! Szeretem az akácfa,
olajfa illatát, szeretem a friss levegõt,
ahogy a több ezer lakos is, akik már nem
bírják idegekkel ezt a bûzt és azoknak az
embereknek a tevékenységét, akik ezt
okozzák. Várom a gyors lépést az ügy megoldásában!
Egy lakó
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HITÉLET / KÖZÖSSÉG

Szívem érted
dobban…
Szívem érted dobban
Minden egyes percben,
Folyton csak fáj,
Ha nem vagy mellettem.
Velem vagy, érzem,
Teljes az életem;
Hiányod felemészt,
Ha távol vagy tõlem.
Szívemben élsz örökké,
Mert te vagy az életem;
Nélküled nem lennék
Senki az életben.
Te vagy a remény
E szörnyû életben,
Mint ragyogó fény
Egy mélysötét éjben.
Fontos vagy nekem,
Mint virágnak a napfény;
Szerelmed érzem,
Kis Égi Tünemény.
Érzéseid viszonzom,
Hisz szeretlek téged.
Ha hibáztam is néha,
Bocsánatod kértem.
Minden nap csak rosszabb,
Ha nem vagy mellettem,
De lélekben együtt
Mindig, Kis Édesem!
Huszár Attila

2013. május 2. Bogárd és Vidéke

Fogyó nép
„Így szól a Seregek Ura: …Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok
meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és leányokat! Szaporodjatok és ne fogyjatok!” (Jeremiás 29,6)
Hideg, szeles februári napon a zsúfolt sárbogárdi vasútállomás peronján csatlakozásra vártunk. Késett a pécsi vonat, és
hosszúra nyúlt a várakozás. Másfél éves fiam elfáradt a topogásban, fázott is, nyûgös
lett, ezért karomra vettem.
– A nagyapa öröme! – szólított meg valaki,
talán azért, hogy egy kis idõûzõ beszélgetésbe kezdjen.
– Ez a fiú apai öröm! – válaszoltam.
– Hm! – öltött bizonytalan kifejezést a
meglepõdés, miközben tüzetesebben
szemügyre vett az utastárs.
– Van, aki korábban kezdi, van, aki késõbben – hangzott a megértõ helybenhagyás.
– Olyan is van, aki idõben kezdi, de nem
hagyja abba – folytattam a témát. A hirtelen beálló csend azt gyaníttatta velem,
hogy nem volt elég világos a szavam, ezért
hozzáfûztem:
– Ez a fiú nyolcadik gyermek a családban.
– Hány feleségtõl?
– Egytõl – feleltem –, s nem is az utolsó,
mert éppen azért vagyunk útban, hogy
meglátogassuk Budapesten a most született kilencediket és a boldog édesanyját.
– Miért kell, hogy szaporodjon a nép? – közelíti meg új oldalról a tárgyat érezhetõen
támadó éllel az idegen.
– Azért, hogy amikor maga is meg én is már
munkaképtelenek leszünk, még mindig legyen, aki dolgozni tud, megteremti a kenyerünket, tetõt húz fel a fejünk fölé, tudományt mûvel és országot épít. Meg azután
engem is nyolcadiknak hozott világra az
édesanyám, és engem se utolsónak – folytattam, miután hagyott hozzá idõt a közben teljesen elhallgató érdeklõdõ.
Ott nem került szóba, mivel közben a vonat is befutott, de a gyermekáldás kérdését
érintõ beszélgetésekben mindig megelevenedik elõttem a haló porukban is áldott,
fáradozó szülõk áldozatvállalása és példája, a számomra is megteremtett, felejthetetlen értékû testvéri együttes kötelezése.
Ezt most értékelem igazán sokra, amikor a
fent jelzett prófétai igébõl erõltetés nélkül
folyó problémák felvetésekor a mai társadalom felelõsei – demográfusok, szociológusok, írók stb. – a lakosságfogyás tényé-

nek megállapításakor különösen a többgyermekes családban felnövõk arányszámának csökkenését is figyelik. A csonka
család hátránya nemcsak az apa vagy az
anya hiánya esetén károsítja a jövendõ
nemzedéket, hanem a testvér hiányában is.
A társadalom legkisebb sejtje: a család
csak úgy lehet a közös élet iskolája, ha az
valóban teljes, szülõk és gyermekek az élet
egészére kiható együttese. A testvéri közösség is nevel, sokszor még hatékonyabban, mint a szülõi fegyelmezés.
Nem kívánok ma a sokoldalúan taglalt kérdésekkel foglalkozni, csupán annak egyházi vonatkozására térek ki. A jeremiási üzenetnek is megvolt a vallási, Isten népét, Isten ügyét érintõ indoka. A fogyó nép kifejezés magába foglalja a fogyó gyülekezetek, a fogyó egyháztagok, a fogyó igehirdetõk problémáját is.
Néhány napja ünnepeljük feleségemmel
és gyermekeimmel házasságkötésünk 41.
évfordulóját. Emlékezetbe idézõdött,
hogy esketési igénk az aznapi vezérige volt:
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy
küldjön munkásokat az õ aratásába.” (Máté 9, 37-98). Megfestve, bekeretezve ajándékba is megkaptuk ezt az igét, és azóta is
otthonunk falán függ. Nemcsak házasságkötésünk áldó igéjeként, hanem mint gyermekáldás-vállalásunknak és gyermekeink
egyházi szolgálatba indulásáért folyó
imádkozásunknak is állandó ösztönzõje.
„Szülessenek fiaitok és leányaitok”, hogy
legyen kiket elkérnetek igehirdetõkül
„munkásokul az Úr aratásába!”
Csepregi Béla egykori sárszentlõrinci evangélikus lelkész (Evangélikus Naptár 1985)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HORVÁTH NÁNDOR
sárbogárdi lakos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Anyák napja alkalmából sok
szeretettel köszöntök minden
édesanyát, nagymamát Sárbogárd
Város Önkormányzata nevében!

Külön köszönet a Részvét Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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LÉLEKÚT

Vándorlásaim 36.
Amennyire a munkánk engedi, szinte minden szabadidõnket
együtt töltjük. Mondhatnám ezt az együtt töltött idõt inkább
együttlétezésnek. Délután kerékpárra ülünk, bejárjuk a falu szinte minden utcáját, a falu határát. Kedves helyünk a Bolondvár. A
hely hatezer éves, vagy még régebbi múltja megfog bennünket. Az
õsi idõkrõl mesélnek az itt megmaradt ritka növények, a földbõl
kiforduló cserepek. Elámulva szemléljük az óriási földsáncot,
amit az ókori elõdeink vesszõkosárban hordtak össze évszázadnyi
idõ alatt. A földvár szélérõl lelógatva a lábunkat belátjuk az egész
Sárvíz völgyét. A messziben kéklik a Bakony, amott a Vértes, a jellemzõ csókakõi sziklaorommal, délen a simontornyai dombok vonulata kéklõ erdõivel nyugtatja a szemet. Csönd, csak a virágok
kelyhében matató bogarak zizegése hallatszik. Átölelve egymást
befogadjuk e tájat, a dombokkal övezett Mezõföldet, amely talán
egy életre lesz az otthonunk.

Egy májusi, hirtelen nyári zápor után gyönyörû napsütésben
Alsószentivánra repít le minket a hátszél. Az utolsó jégkorszak
gleccserei tízezer évvel ezelõtt fantasztikus völgyeket szántottak a
szentiváni löszdombokba. Ezek egyikét járjuk be. Ahogy beljebb
haladunk, békésen legelészõ birkanyáj kolompja hallik a völgy
mélyérõl, aztán ott terül el elõttünk maga a nyáj. Csaholó
pulikutyák rajzanak körénk. A juhász rájuk szól.
– Adjon Isten jó napot! – szólítom meg az idõs juhászt. – Magáé ez
a szép nyáj?
– Nem az enyim, a téeszé. Itt járom velük a szentiváni völgyeket.
Hát maguk mi járatban errefelé?
– Sárbogárdról kirándulunk. Ismerkedünk a környékkel.
– Hát, ha ismerködnek, mönjenek el a Szluha-kastélyhoz is, a
templomhoz, a högyre. Az híres búcsújáró hely. Azt érdemes
mögnézni. Csak látnák, hogy Mária-napkor mi nép van ott! Mindenhonnan gyünnek köröszttel, énekölve a népek.
– Milyen szép alföldi tájszólása van! Honnan vetõdött erre a tájra? – kérdezem.
– Hát Fülöpszállásrú. A Sáfár Pistánál vótam juhász.
– Na ne mondja! Milyen kicsi a világ! Én is fülöpszállási vagyok,
Sáfár Pista volt az osztálytársam általános iskolában.
Még fölemlegetünk sok régi ismerõst, aztán megfogadva a juhász
tanácsát felmegyünk a dombra. Szép kápolna áll a dombtetõn,
ahonnan lejtõs út visz a kastélyhoz. Mellette harangláb. Körbejárjuk a kastélyt. Bekukucskálunk az ablakokon. Egyszer csak kinyílik az ajtó, egy fürge járású, öreg pap bácsi vidáman köszön ránk:
– Dicsértessék a Jézus Krisztus, gyerekeim! Látom, nézegettek be
az ablakon. Gyertek be, megmutatom a templomot!
Megcsapja az arcunkat a hûvös benti levegõ. A sekrestyének is
szolgáló elõtérbõl a hajdani kastély szalonjából kialakított templomba jutunk. Ide vezet bennünket az idõs pap bácsi. Áhítattal letérdel, keresztet vet az oltár elõtt, úgy mutat az oltár fölötti Mária-szoborra.
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– Nézzétek, õ a Fatimai Szent Szûz. Gyógyító ereje van. 1950 karácsonyára érkezett meg ide csodálatos körülmények között. Abban az évben, december 30-án Shvoy Lajos püspök atya szentelte
föl. Én nem olyan régóta vagyok itt, de nagyon szeretem ezt a helyet. Csönd van, mint a kolostorban volt. A szerzetesrendünket
feloszlatták, én a börtön után ide kerültem. De tartom a regulát.
Gyertek, megmutatom a naplómat, abba írom a napi jó és nem jó
cselekedeteimet. Mindig azért imádkozom, hogy legyen olyan
nap, hogy csak piros keresztek vannak a füzetben, és nincs fekete
pont.
Büszkén lapozza végig a füzetét, amelyben pedánsan sorakoztak
a jó és nem jó cselekedetek. Ránk néz, s mosolyogva kérdezi:
– Olyan helyes pár vagytok ti így ketten. Meg vagytok már esküdve?
– Nem, nem, dehogy – tiltakozunk zavartan mindketten –, még
nem tartunk ott!
– Ha arra kerül a sor, örömmel adlak össze benneteket. De ugye
katolikusok vagytok?
– Igen. Édesapám kántortanító volt. Ma is tudom játszani harmóniumon az egyházi énekeket, de nem járunk templomba. Nem
tartjuk a vallást – felelem õszintén, bár tudom, ezzel most szomorúságot okozok ennek a pap bácsinak.
– Jaj, az nagy baj, gyerekeim. A vallást el ne hagyjátok, akármilyen
istentelen világ is van most. Na, gyere, ülj ide a harmóniumhoz,
aztán játszd: „Jöjj Szentlélek Úristen…”
Mit tehetek, leülök a harmóniumhoz, játszani kezdek, s együtt
énekeljük a szent énekeket. Amikor a „Boldogasszony anyánk”ba kezdek, megkönnyesedik az öreg pap bácsi szeme. Mi, istentelenek, pedig csak csodálkozunk, hogy micsoda érzéseket kavar föl
az öreg szerzetesben ez az ének: „Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” Szép ének, de úgy
látszik, még nem tartunk ott, hogy ez az ének lehatoljon a szívünk
közepéig.
Búcsúzunk. Keresztet rajzol a homlokunkra, s Isten áldásával útra bocsát bennünket:
– Legyen boldog, szép életetek! A Boldogságos Szûz Mária kísérjen benneteket az utatokon!
A templom sarkáról hosszan néz utánunk, míg mi kerékpárunkra
ülünk és indulunk vissza Sárbogárdra.
Akármilyen bolondos ötletem van, Ani boldogan velem tart.
Egyik hétvégén kerékpárral elmegyünk Csókakõre. Nem viszünk
sátrat, csak hálózsákot magunkkal. Olyan izgalmas volt látni a Bolondvár tetejérõl a csókakõi sziklát, hogy kedvünk támad megnézni, hogy átellenben látszik-e a Bolondvár. A szép tiszta idõben valóban messze lehetett látni, de persze a Bolondvár túl alacsony
halom, hogy meglássuk. Hálózsákba bújunk, úgy heverünk ki a
sziklára. Onnan szemléljük, ahogy száll le az este. Sorra gyúlnak ki
a vár alatti falu utcai lámpái. Messze ragyognak Székesfehérvár
fényei, s azon túl a többi falu világol pislákolva, szerényen a
hivalkodó nagyváros árnyékában.
Különös érzés a szabadban tölteni úgy az éjszakát, hogy nincs tetõ
a fejünk fölött. Ha jó az idõ, ha nincsenek szúnyogok, ha nem száll
le ránk a hajnali harmat, akkor minden csodás. Most szerencsénk
van. Meleg a májusi éjszaka, körülöttünk bódító virágillat, szúnyog egy szál se, és a fák alatt harmat se száll ránk. A hálózsák is jó
meleg, és nagyon, nagyon jó itt, együtt, ketten, a világ tetején!
A következõ szabad hétvégén hálózsákot se viszünk magunkkal,
csak egy pokrócot takarónak, s a Tolnai-dombságot járva egy szalmakazalban éjszakázunk. Csak arra nem számítunk, hogy az avas
kazal teli van apró bogárkákkal, akik egész éjjel egyfolytában hullnak ránk. De ezen is túltesszük magunkat. Napfölkelte elõtt indulunk tovább, õzikék nyomába eredve hegynek föl, völgybe le. Sötét löszszurdokokon hajtunk keresztül, s egy nyaktörõ meredeken
így gurulunk be Nagyszékelybe egy virágzó akácerdõn keresztül.
Csodáljuk a régi pincéket, a pusztulásukban is gyönyörû sváb házakat. A boltnál megállunk, tejet, kenyeret veszünk, s az erdõ szélén egy elhagyott présház tornácán reggelizünk. Hatalmas patadobogás – egy nagytestû dámvad fut el elõttünk. Mozdulatlanul
figyeljük, ahogy erõt sugárzó, mégis kecses teste egy nagy ugrásnál elnyúlva úszik a levegõben.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI

REKLÁM, REKLÁM, REKLÁM

Rántott újhagyma

Elönti az életünket, fulladozunk benne, nem hagy egy nyugodt
félórát, újabb és újabb ingerekkel bombáz, megtölti a levélszekrényünket, belepiszkol a legintimebb szórakozásainkba, utánunk
jön magános esti sétáinkon, bebámul a hálószobánk ablakán. Létezett valaha a reneszánsz kor, aztán a barokk kor, a klasszicizmus. Most a reklámok korát éljük. Mondhatja valaki, hogy ez a
korszak az elektronika, az atomenergia, a médiahatalom kora.
Nem, nem! A reklámipar úgy magasodik ezek fölé, mint egy felhõkarcoló az utca forgalma fölé. Mindent beárnyékol, mindent a
hatalma alá von. Néha megborzadunk: mi ez az õrület, ez a pillanatnyi nyugalmat nem ismerõ tombolás? Mit akarnak velünk ennek a világgépezetnek az irányítói?
Hogy mit akarnak? Nagyon egyszerû! Azt akarják, hogy vásároljunk. Menjünk el a nagyáruházlánc legközelebbi egységébe, kapjuk elõ a bankkártyánkat vagy a pénztárcánkat, és vegyünk aszalt
vörös áfonyát, szívbarát korpás kenyeret, Universal fûmagkeveréket, benzinmotoros fûkaszát tömlõvel (vágószélesség 255
mm.), panírozott sajtot, Morzsi kutyaszalámit, autót, tankot, repülõgépet, luxuslakást. Rémes, hogy mi mindent lehet vásárolni.
Nincs a fantáziának olyan zsenije, aki a tizedrészét is el tudja képzelni annak, amit ma vásárolni lehet. Ötszázféle fényképezõgépet, ezerféle mobiltelefont. Valaki kitalálta az elektromos árammal mûködõ lombszívót. Másvalaki az ugyancsak villanyhajtású
gyepszellõztetõt. Mert mi az
emberi világ mûködésének a
titka? Van ugye az ipar és a mezõgazdaság. Ontják az árut. Ha
nem akad rá vevõ, leáll a gépezet.
Mint tudjuk, vevõ csak az lehet,
akinek van pénze vagy hitele. A
pénzszerzésnek több módja is
van. Legkönnyebb a lopás, sokan ezt választják. Nem rossz a
segély sem. Lehet pénzhez jutni a befolyás, jó kapcsolat áruba bocsátásával. Kellemes dolog valamiféle saját tõke mûködtetése révén jövedelemre
szert tenni. Szinte furcsa, hogy
a legtöbb ember úgy kap pénzecskét, hogy cserébe õ is letesz
valami értéket az asztalra.
Ezek, szegények az ingyenélõk
helyett is dolgoznak, de érdekes módon ezt nem veszik zokon. Õket lehet igazán becsületeseknek nevezni.
Na most! A népséghez leáramlott pénz és az áruk tömege helyet
cserél, erre valók a boltok, plázák satöbbi. A bolond reklámfejedelmek azt hiszik, hogy ha jobban nyomatják reklámot, nagyobb
tömegek özönlenek a kereskedelemhez. Hajaj! A feltételezés téves. Hiába csurog a nyálam a legújabb ketyere után, ha nincs és
nincs a birtokomban mani. Mert ugye megszorítás van a világban,
ki ne tudná? Több az áru a piacon, mint a pénz a zsebekben. A
munkanélküli nézi a kirakatot, savanyúan mosolyog. Raktárban
marad a gyepszellõztetõ. Nem térül meg a befektetetett tõke,
akadozik a masina, újabb embereket kell az utcára tenni, még tovább szûkül a piaci kereslet.

Hozzávalók: 2 cs újhagyma, 5 ek majonéz, 5 ek ketchup, ízlés szerint újhagyma zöld szára (mártáshoz), liszt, tojás, zsemlemorzsa, olaj.
Az újhagymát megtisztítjuk, a zöldjét levágjuk és félretesszük a
mártáshoz. A hagymákat forrásban lévõ sós vízben 1 percig fõzzük, majd lecsepegtetjük. Ezután megforgatjuk lisztben, felvert
tojásban, zsemlemorzsában, és bõ forró olajban megsütjük.
Mártással kínáljuk: a majonézt összekeverjük a ketchuppal, és apróra vágott hagymazöldet keverünk hozzá (elhagyható).

Tavaszi leves
az újhagyma zöld szárából
Hozzávalók (2 személyre): nagy csokor újhagyma zöld szára, 1
nagy krumpli, 1 petrezselyemgyökér, 1 fokhagyma, 1 púpos evõkanál tejföl, só.
A krumplit és a petrezselyemgyökeret megpucolom, apróra vágom és lábasba teszem. Az újhagyma zöld szárát megmosom, a
száradt, nem egészséges részeket leszedem, levágom, a többit elkarikázom, és szintén megy a lábasba, akárcsak a megpucolt fokhagyma. Felöntöm 1,5 l vízzel, picit megsózom, és addig fõzöm,
amíg a gyökér és a krumpli megpuhul. Leveszem a tûzrõl és
botmixerrel pürésítem. A tejfölbe 2-3 evõkanálnyit kanalazok a
pépbõl, csomómentesen elkeverem, majd visszaöntöm a levesre.
Habverõvel simára keverem, és ha még kell, teszek hozzá vizet,
hogy krémes legyen az állaga. Felforralom, és lehet enni. Levesgyöngy dukál hozzá.

Hagymás csirkemell sajtmártásban
Hozzávalók: 2 nagy csirkemellfilé, 30 dkg újhagyma, 15 dkg sajt,
1 nagy pohár tejföl, 2 ek vaj, vagy margarin, 2 teáskanál mustár,
só, bors, olaj.
A csirkemelleket csíkokra vágjuk, sóval, borssal beszórjuk. A
hagymát vastagabb karikákra vágjuk. Kevés olajat forrósítunk, a
húsokat hirtelen megsütjük benne, majd egy vajjal kikent tûzálló
tálba öntjük.
Egy másik edényben a vajat felhevítjük, és megdinszteljük benne
a hagymát. A tûzrõl levéve hozzákeverjük a tejfölt, sóval, borssal
és mustárral ízesítjük, majd belekeverjük a reszelt sajtot. Ezt a
mártást szétkenjük a csirkemell tetején. A tálat lefedve forró sütõbe toljuk 20-25 percre, majd a tetejét levéve szép pirosra sütjük.
Fõtt tésztával, vagy párolt rizzsel tálaljuk.

IDÕJÁRÁS

Az elõttünk álló idõszakban változékonyra fordul idõjárásunk. Csütörtökön
délután nyugat felõl nedves levegõ éri el a Kárpát-medencét. Az erõsen
megnövekvõ felhõzetbõl eleinte a Dunántúlon, éjszaka már a középsõ országrészben is záporok, zivatarok alakulnak ki. Zivatarok környezetében
erõs széllökések lehetnek. Pénteken gyakran lesz felhõs az ég, és több helyen lehet újabb zápor illetve zivatar. Szombaton átmenetileg csökken a
csapadékhajlam, mindenhol több órára kisüt a Nap, az idõnkénti gomolyfelhõ-képzõdésbõl csak helyenként fordul elõ záporesõ. Az újabb nedves léghullám várhatóan vasárnap délután éri majd el a délnyugati megyéket. Az
idõszak elején még nyáriasan meleg idõ lesz, a hétvégére azonban néhány
fokot visszaesik a hõmérséklet.
www.metnet.hu

A zsákutcából a legjobb fejek keresik a kijáratot. De ki merne belepislantani a régi könyvekbe. Például hogy jaj a gazdagoknak,
mert õk elvesztik a vigasztalásukat. Meg hogy jaj a betelteknek,
mert sírni fognak. Ezeket a képes beszédeket nem is nagyon lehet
ma érteni. Olyan messzire vannak tõlünk, mint a távoli galaxisok.
L. A.
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Horváth Lajos köszöntése Lapszemle 1913. április 27.
Horváth Lajos Bertha Bulcsú-díjas
írót köszöntötték írótársai 60. születésnapja alkalmából múlt csütörtökön Székesfehérváron a Vörösmarty
Teremben. A Vörösmarty Társaság
nevében Bobory Zoltán elnök, költõ,
elõadómûvész köszöntötte Õt, s elmondta az alkalomra, Horváth Lajoshoz írt versét.
A vajtai születésû Horváth Lajos
Illyés Gyula és Lázár Ervin nyomában járja máig e tájat. Lázár Ervinhez meleg íróbarátság fûzte haláláig,
s tagja volt annak a szûkebb körû írótársaságnak, amelyhez Lázár Ervin is tartozott.
Bakonyi István irodalomtörténész, egyetemi tanár méltatta Horváth
Lajos irodalmi életútját. Mûvei közül többet a Bogárd és Vidéke Kiadó jelentetett meg: Komárom, Iskoláskönyv.
A születésnapi köszöntõn közremûködött Vadász Mariann (volt
pálfai tanítvány, Vajta), aki Horváth Lajos Iskoláskönyv c. kötetébõl
olvasott fel.
Horváth Lajos készülõ novelláskötetébõl mutatott be három érdekes, élvezetes részletet.
A jó hangulatú esten komoly és vidám dolgokról is szó esett.
Az esemény a hivatalos rész után dedikálással, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.
Hargitai Lajos

A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Május 2., Zsigmond napja
Ezen a napon született 1859-ben Jerome Klapka Jerome.
*
1859. május 2-án az angliai Staffordshire Wallsall városkájában egy
helybéli vezetõ hivatalnok, egyszersmind lelkész két nevet adott aznap született fiának.
Az elsõ olyan, amire keresztelni lehetett a csecsemõt: Jeromos.
A második név elõször meghökkentette a körülállókat, de aztán
mindenki megértette, kirõl és mirõl van szó.
Ez a második keresztnév így hangzott: KLAPKA.
Kilenc évvel ezelõtt, 1850-ben jelent meg angol nyelven a magyar függetlenségi harc tábornokának, Klapka Györgynek emlékirata, és
kilenc hosszú év óta még midig emlegetik, olvassák, forgatják ezt a könyvet szerte Angliában. Klapka György neve egyet jelent a forradalommal és egy nemzet sárba tiport függetlenségével. Klapka volt számukra az egyetlen
olyan honvédtábornok, aki nem szégyenteljesen szenvedett vereséget: Komárom várát
1849 októberéig tartotta, majd szabad elvonulást kapott. Amikor Jerome úr – mert vezetékneve is Jeromos: Jerome – a Klapka nevet adta
fiának, akkor e gesztussal egyszerre tisztelgett
a tíz éve levert magyar forradalom elõtt, és
tüntetett a maga radikális politikai eszméi mellett. Azt akarta, hogy
míg fia él, ez a szó: Klapka, mindig elhangozzék.
El is hangzott, tovább, mint ameddig fia élt, mert híres író lett belõle:
remek humorista, a Három ember egy csónakban világszerte ismert,
máig olvasott szerzõje: Jerome Klapka Jerome.
Nemeskürty István elõszava Komárom c. regényemhez.
Horváth Lajos

Érdekesebbnél érdekesebb hírek váltják egymást a lapban.
Várhatóan új és szép középülettel gazdagodik Sárbogárd, újszülött jön világra a budapesti személyvonaton, terjedõ járvány és gyújtogatás. Hiába, híreknek akkor sem voltunk híján.
„– A sárbogárdi járási székház. Mint értesülünk, a sárbogárdi
járási székház céljaira a vármegyei háztartási alap 350.000 korona függõkölcsönt vett fel a kórházi alapból két évi idõtartamra. A
függõkölcsön felvételére azért volt szükség, mert az építés
költségeit a minister három éven belül folyósítja. Ily körülmények
között a székház építését már legközelebb megkezdhetik.
– Sárbogárd község képviselõtestületének 1. hó 19-én tartott rendkívüli közgyûlésérõl vajmi kevés a felemlítésre méltó. A lemondás
folytán megüresedett második segédjegyzõi állásra egyhangúlag
Béldi Bélát választották meg, ki az anyakönyvezetõ-helyettesi teendõkkel is meg lett bízva. A 4000 kor. kölcsön felvételét megszavazták. Jákói Pál elsõ segédjegyzõnek abbéli kérelmét, hogy állása
önálló jegyzõi állássá szerveztessék, a közgyûlés szótöbbséggel elvetette. Végül a „Sárbogárdi labdarúgó társaságnak” a közgyûlés
a vásárteret játszóhelyül ingyenesen átengedte.
– Gólya a vasuton. Tabi Károlyné döbröközi máv állomás fönök
neje, két éves leánykájával és családjával április hó 14-én
Döbröközrõl Budapestre utazott. Az áldott állapotban lévõ urnõt
Rétszilas állomás elõtt szülési fájdalmak lepték meg, a mire a személyvonat Rétszilasra berobogott, szerencsésen világra is hozta
gyermekét. A szülésnél két asszony utitárs segédkezett. Rétszilasról értesítették a szolgálatot teljesítõ sárbogárdi hivatalnokot,
aki nyomban intézkedett az állomáson lévõ vendégszoba rendbe
hozása és Tabiné Sárbogárdon lakó szülõinek, Kozma János tanítónak és nejének, valamint dr. Goldner Mór máv pályaorvosnak értesítése iránt. A fiatal mamát és a vasutas gyermekéhez stílszerûen, a robogó vonaton született csecsemõt a sárbogárdi állomás vendégszobájában helyezték el. Jól érzik magukat mindketten és a kis ujszülött máris szakértõ figyelemmel mosolyogja meg
egy-egy felhangzó füttyét a jövõ-menõ mozdonyoknak.
– Terjed a kanyaró járvány. Az aggasztóan terjedõ kanyaró járvány folytán a sárbogárdi községi óvodát alispáni rendeletre bezárták. A kislóki iskola bezárása iránt pedig a hatósági intézkedések megtétetett.
– Kiderült a gyújtogatás. Múlt évi december hó 4-én 11 óra tájban
kigyulladt Tóth István kisbirtokosnak alsótöbörzsöki két szalmakazla és porig égett. A tûz keletkezésének okát nem sikerült
kideriteni és Tóth István fel is vette a 377 korona biztosítási díjat.
Április 22-én Mészáros József sárbogárdi lakos összeveszett a vele
vadházasságban élõ Sipos Juliannával, ezt laposan el is verte, mire az asszony mérgében a csendõrõrsre futott, s azt a szenzációs
lelepzést tette, hogy Tóth Istvánnak szalmáját, december 4-én
Mészáros József gyujtotta fel, s gyujtogatásra Tóth István bérelte
fel 40 koronáért. A csendõrség nyomban elõállította Mészáros Józsefet, ki türelmes beismerõ vallomást tett. Szegény, földhöz ragadt ember lévén, elvakitotta a 40 korona, melyet gazdag rokona,
Tóth István ígért s a tüzeset után 2 nappal becsülettel ki is fizetett.
Sipos Julianna is beismerte, hogy tudott a vele élõ Mészáros bünös
szándékáról, sõt egy darabon el is kisérte a végzetes utjára. Tóth
István váltig tagadja, hogy felbérelte volna elszegényedett rokonát
a gyujtogatásra és „eddig” semmirõl nem akart tudni. A kir. j.bíróság f. hó 25-én mindhárom gyanusitottat elõzetes letartóztatásba
helyezte. Tóth István és társai a letartóztatás ellen felfolyamodással éltek. Nem érdektelen, hogy a sárbogárdi kir. csendõrõrs laktanyája épp a Tóth István bérházában van.
– Apró bûn. Lapunk utolsó számában, az április 13-iki hóviharral kapcsolatosan, megirtuk, hogy a dühöngõ orkán miatt a ref. és
r. kath. templomokban istentiszteletet sem tartottak. Miután utólag arról értesültünk, hogy a re. templomban a szomszédból mégis
elmerészkedett 11 ember, a r. katholikusba pedig valamennyivel
több, hogy megbékítsük a t. jelenvoltakat, a „hibá”-t ezennel kiigazítjuk s leszegezzük, hogy mindkét templomban igenis volt istentisztelet.”
(-b -n)
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Fölényes gyõzelem (félig)
hazai pályán
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 37-21 (18-10)
Vezette: Kiss–Pál.
Sárbogárd: Németh I. – Németh II. 3, BODOKI 6, Pluhár 2, Rehák 1, BALOGH 6,
NACSA 8.
Cserék: Borostyán, Sohár – Botka 1, Suplicz 1, KALÓ 7, Goldberger 2.
Edzõ: Bodoki György, másodedzõ: Takács Lajos.
Rendhagyó módon a mérkõzést nem Sárbogárdon, hanem a simontornyai csarnokban
játszottuk. Sajnos jóval kevesebb nézõ elõtt.
Nagyszerûen kezdtük a találkozót, 6 perc után már 5-0-ra vezettünk, a kevés játékost felvonultató bicskei csapat ellen. A félidõ felére azonban magunkra húztuk az ellenfelet és
csak 1 góllal vezettünk, ami technikai hibáinknak volt köszönhetõ. Ezek után sikeresen
magunkra találtunk és a félidõ végéig produkáltunk egy 9-2-es pozitív sorozatot, aminek
eredményeként magabiztos 8 gólos vezetéssel mehettünk az öltözõbe pihenni. A második félidõben is folytatódott a jó játék. Támadásban sikerült jó pár látványos és szép gólt
szereznünk. A jó és feszes védekezésbõl adódóan számos lerohanásos gólt sikerült szereznünk. Külön kiemelném a két simontornyai, Balogh Viktor és Nacsa Márk játékát,
akik pazar teljesítményt nyújtottak, de nem szabad elfeledkezni Kaló Péterrõl sem, aki a pályán és a pályán kívül is az év legjobb egyéni teljesítményét nyújtotta.
Szombaton 18 órakor a már bajnok Dunaújvárosi AC érkezik a sárbogárdi
Mészöly-csarnokba. Egy esetleges gyõzelemmel szinte már biztossá válna a
2. hely megszerzése.
Reméljük, minél többen eljöttök a csapat utolsó hazai mérkõzésére!
Május 4., szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi AC.
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
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SÍC – hírek,
eredmények
Egyesületünk ifjú versenyzõi sikerrel szerepeltek a dél-dunántúli íjászrégió által
április 27-én Szekszárdon lebonyolított
SULI-ÍJÁSZ Bajnokság regionális versenyén.
Eredményeink
Olimpiai kadet versenyzõink: Katona Dorottya 1. helyezés, Révész Csaba 1. helyezés (mindketten a sárbogárdi Petõfi S.
Gimnázium tanulói), Batári Balázs 3. helyezés (a székesfehérvári Gróf Széchenyi I.
Mûszaki Szakközépiskola tanulója).
Olimpiai serdülõ versenyzõink: Varga
Enikõ 1. helyezés, Stadler Balázs 1. helyezés (mindketten a sárbogárdi Mészöly G.
Ált. Iskola tanulói).
Olimpiai gyermek versenyzõink: Csik Nikoletta 1., Szénási Benedek 2. helyezés
(szintén mindketten a sárbogárdi Mészöly
G. Ált. Iskola tanulói).

Rehák Tamás

TANÚGONDOZÁS
A Székesfehérvári Törvényszéken – a Sárbogárdi Járásbíróságra is kiterjedõen – tanúgondozási program kerül bevezetésre
2013. június 1-jétõl kezdõdõen. Ennek elsõ lépcsõjeként a tanúgondozással megbízott munkatárs került kijelölésre.
A tanúgondozó a tanúk részére, kérdéseikre telefonon, vagy írásban, kivételes
esetben személyesen felvilágosítást ad a
tanúvallomás megtétele, és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elõsegítése érdekében. Ezen tájékoztatásnak korlátját
képezi az, hogy a tanúgondozó konkrét bírósági ügyrõl nem nyilatkozhat, a folyamatban lévõ ügyrõl tájékoztatást nem adhat, és a tanút a vallomás megtételében
nem befolyásolhatja. Ezen túlmenõen,
amennyiben a bíróságon megjelenõ tanúnak rendõri védelemre van szüksége, a tanúgondozó errõl a rendõrséget értesíti.
A Sárbogárdi Járásbíróságon tanúgondozásra kijelölt bírósági tisztviselõk büntetõ
ügyszakban Mondovics Lászlóné, polgári
ügyszakban Németh Zsoltné, akik elérhetõk munkanapokon a 06 (25) 518 120 telefonszámon hétfõn, kedden, csütörtökön és
pénteken 9.00 órától 11.00 óráig, szerdán
9.00 órától 11.30 óráig és 13.00 órától 15.00
óráig.
A tanúgondozással megbízott munkatárs a
tevékenysége során tájékoztatást adhat
– a bíróságok elérhetõségérõl, megközelíthetõségérõl;

– az ügyfélfogadás rendjérõl;
– a tanú tárgyalótermi viselkedésének szabályairól;
– általánosságban a tanú jogairól és kötelezettségeirõl a büntetõ, polgári és szabálysértési ügyeket érintõen, és ezen belül
– a tanú adatainak zártan történõ kezelésérõl;
– a kiskorú tanú idézésének a 2012. évi
LXII. törvény 12. és 19. §-ban foglalt szabályairól, a törvényes képviselõ kötelezettségeirõl;
– a távolmaradás elõzetes kimentésének
módjáról;
– az igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményeirõl;
– a vádlott távollétében a tanú kihallgatásáról;
– a vallomástétel megtagadásának lehetõségérõl;
– az írásbeli vallomás megtételének lehetõségérõl;
– az útiköltség megtérítésének lehetõségérõl;
– a tanúvédelem törvényben szabályozott
lehetõségeirõl.
A tanúgondozó feladatát elsõsorban telefonon, másodsorban írásban, míg kivételes
esetben személyesen látja el, elõzetes bejelentkezés alapján.
Sárbogárdi Járásbíróság

Tisztelt Olvasók, tisztelt Támogatóink!
Köszönjük Önöknek, hogy a múlt évben a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlották fel, és ezzel hozzájárultak mûködésünkhöz, valamint sportolóink versenyzéséhez.
Kérjük, hogy az idén is legyenek segítségünkre! Mint látják és olvassák, az Önök
támogatása aranyat ér számunkra!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Nagyon köszönjük!
A SÍC versenyzõi

Bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont. hu
oldalon, vagy személyesen az egyesületben.
Várjuk jelentkezését! (lgilicze@tolna.net)
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Bozsik-torna Sárszentmiklóson
Április 27-én (szombaton) délután a nagyszerûen elõkészített sárszentmiklósi pályán
rendeztük a 2. tavaszi fordulót a Bozsik Egyesületi Programban. Alap, Cece, Kisláng,
Sárszentmiklós fiatal lány és fiú labdarúgói U-7, U-9, U-11 korosztályban mérték össze
tudásukat.

A rendezvényen 100 gyermek önfeledten
kergette a labdát. Szülõk, szurkolók nagy
számban jelentek meg, és sportszerûen biztatták a játékosokat.
A tornán nem a gyõzelem a lényeg, a játék a
fontos, ezért nem is hirdettünk végeredményt. Minden játékos kapott apró ajándékot a sárszentmiklósi egyesülettõl, a kiemelkedõ egyéni teljesítményeket oklevéllel is jutalmaztuk.
A következõ torna: 2013. május 25., Kisláng, 13.00.
Pajor László

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Kulcs–Pusztaszabolcs
Baracska–Aba-Sárvíz
Ercsi–Sárbogárd
Vajta–Mezõszilas
Dunaújváros Pase II.–Nagylók
Lajoskomárom–Seregélyes
Sárszentmihály–Dég
Káloz–Adony

0-3
0-6
4-0
2-1
7-0
3-0
4-2
0-2

A csoport állása
1. Dunaújváros Pase II.
2. Ercsi
3. Aba–Sárvíz
4. Pusztaszabolcs
5. Seregélyes
6. Sárszentmihály
7. Nagylók
8. Adony
9. Vajta
10. Mezõszilas
11. Lajoskomárom
12. Sárbogárd
13. Káloz
14. Kulcs
15. Dég
16. Baracska

22
21
21
22
22
22
22
22
23
22
22
22
21
22
22
22

22
15
14
14
13
12
10
9
8
9
6
5
5
2
2
1

0
3
5
4
4
2
4
5
6
1
4
6
3
3
2
4

0115
3 77
2 59
4 66
5 50
8 53
8 47
8 40
9 33
12 31
12 33
11 31
13 34
17 27
18 24
17 24

A Road Masters csoport eredményei
Kápolnásnyék–Dunafém-Maroshegy
Bakonycsernye–Iváncsa
Bicske–Polgárdi Vertikál
Kisláng–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ
Szár–Velence
Mezõfalva–Martonvásár
Sárszentmiklós–Baracs
Sárosd–Szabadegyháza

3-2
1-3
3-0
2-0
2-2
1-2
1-2
3-1

A csoport állása
18 97
19 58
27 32
20 46
30 20
54 -1
48 -1
35 5
52 -19
40 -9
48 -15
50 -19
54 -20
89 -62
84 -60
76 -52

66
48
47
46
43
38
34
32
30
28
22
21
18
9
8
7

1. Velence
2. Sárosd
3. Martonvásár
4. Iváncsa
5. Bicske
6. Szár
7. Gárdony–Agárdi
8. Dunafém–Marosh.
9. Kisláng
10. Bakonycsernye
11. Kápolnásnyék
12. Polgárdi Vertikál
13. Sárszentmiklós
14. Szabadegyháza
15. Mezõfalva
16. Baracs

23
22
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
23
22
23

19 3 1 63 19 44 60
15 2 5 56 24 32 47
15 2 6 36 21 15 47
12 6 5 48 26 22 42
12 3 8 57 45 12 39
9 11 3 43 19 24 38
11 3 8 49 39 10 36
11 3 9 37 34 3 36
8 5 10 36 41 -5 29
6 5 11 32 49 -17 23
6 4 13 40 64 -24 22
5 7 11 18 45 -27 22
6 3 14 30 52 -22 21
5 6 12 35 43 -8 21
6 2 14 25 36 -11 20
2 3 18 23 71 -48 9

A Zöldharmónia csoport eredményei
Szabadegyháza II.–Zichyújfalu
Mezõfalva II.–Perkáta
Sárszentágota–Alap
Mezõkomárom–Kisapostag
Dase–Cece
Nagykarácsony–Nagyvenyim
Elõszállás–Rácalmás

–
1-3
5-0
1-7
3-1
2-1
0-0

A csoport állása
1. Szabadegyháza II.
2. Cece
3. Alap
4. Dase
5. Nagykarácsony
6. Sárszentágota
7. Elõszállás
8. Perkáta
9. Kisapostag
10. Rácalmás
11. Mezõfalva II.
12. Nagyvenyim
13. Zichyújfalu
14. Mezõkomárom

20
20
21
19
20
19
20
20
20
20
19
20
18
20

15
14
12
12
11
10
9
8
7
6
6
4
3
0

4
2
6
2
2
2
3
2
4
4
2
5
2
2

1
4
3
5
7
7
8
10
9
10
11
11
13
18

79 26 5349
49 20 2944
68 30 3842
55 22 3338
45 38
735
54 40 1432
32 32
030
42 57 -1526
37 36
125
40 45 -522
37 45 -820
30 49 -1917
20 46 -2611
18 120 -102 2
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Május 4., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai
10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Történetek a
nagyvilágból 12.35 Kortárs 13.05 Angi jelenti 13.35 Úti célok 13.55
DVTK–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea 16.25 A világörökség
kincsei 16.40 Két csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zsarulesen 22.10 Sziriána 0.20
Soulsavers – Live in Hollywood 0.50 Fû-õrület
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Mint a mesében 11.20 XX. század – A legendák velünk élnek 11.50 Míg a halál el nem választ 12.25 Az utazó
14.25 A zöld íjász 15.30 A hõs legendája 16.30 Mi a manó 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Men 2.: A kívülállók 22.00 Még drágább az életed! 0.25
Fekete dicsõség
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Tûsarok 12.30 Autóguru 13.00 Abraka babra 13.30 Doktorok 14.30 Psych
– Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30 Kettõs ügynök 17.30
Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája 20.45 Lara Croft –
Tomb Raider 2. – Az élet bölcsõje 22.50 A dögös és a dög 0.35 Psych – Dilis detektívek 1.35 Astro-világ 2.40 Monk – Flúgos nyomozó 3.35 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Belépõ Extra 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Belépõ Extra 0.10
Éjszaka

Május 5., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45
Megkeresni az embert 10.10 Útmutató 10.40 A sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Református ifjúsági mûsor 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek
12.05 Világ+Kép 12.35 Az országgyûlés védelmében: A palotaõrségtõl az országgyûlési õrségig 13.00 Úti célok 13.20 TS – Sport 7 13.50 Életem a Manchester United 14.50 Molly és Mopsz 16.25 Újpest FC–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország,
szeretlek! 21.30 Anya a pácban 23.00 Tétova tangó 0.35 MüpArt-koncertek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
TeleShop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Férfi kézilabda elõdöntõ 14.15 Austin Powers: Aranyszerszám 16.15
Piedone Egyiptomban 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 A csajok háborúja
21.50 Két tûz között 0.45 Portré 1.20 Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Nagy vagy!
12.05 Egészségmánia 12.35 Stahl konyhája 13.05 Több mint testõr 13.35 Zsaruvér 14.30 Hawaii Five-0 15.25 Lángoló Chicago 16.20 Lara Croft – Tomb Raider
2. – Az élet bölcsõje 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Holiday 22.30 Kongó 0.30
A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretõje 2.40 Astro-világ 3.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Metodista istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport
23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Május 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta vidékek
krónikája 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35
Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény
22.10 Az Este 22.45 Kortárs 23.15 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.25 Boston Legal
– jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.35 Észvesztõ
0.45 Reflektor 1.00 A terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55
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Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35 A médium 0.35 Update
konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Szent Johanna 4.05 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Május 7., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.30 Ízõrzõk
15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Hölgyek öröme 22.00 Az Este 22.35
Tudorok 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs
játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.30 XXI. század –
A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet! 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55
Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Ne szórakozz Zohannal! 23.45 Esküdt ellenségek 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Az ember, aki nappal aludt 4.15 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Párizsi helyszínelõk 14.15 Útravaló
14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai
16.45 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész 22.00 Az Este 22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.30
Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz
15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25
Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.50
Házon kívül 23.20 Reflektor 23.40 Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is megtörténhet 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35
Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Én is karcsú vagyok 0.10
Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Kis nagy ember 4.15
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2013. május 2.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Május 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vízitúra 13.55 Gasztroangyal 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.30 Rex felügyelõ
17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality Show 22.05
Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.30
Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 A Grace Klinika 1.25 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is
megtörténhet! 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Félholt 2. 23.25 Propaganda 0.25 Update Konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.10 Félholt 2. 3.35 Segíts
magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 10., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.25 Történetek a nagyvilágból
14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Legenda 21.30 Az
Este 22.05 Forma-1 23.50 Híradó 0.05 Boston Legal – jogi játszmák 0.50
Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05
Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem
16.20 Kettõs játszma 17.20 Riválisok 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 0.35
Reflektor 0.50 Gasztrotúra
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Amit a szív diktál 15.50 Csapdába csalva 16.20 Veled is
megtörténhet! 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 King Kong 0.50 Jog/Ászok
1.50 Update Konyha 1.55 Tények 2.30 Astro-világ 3.35 Jog/Ászok 4.35
Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes
történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Május 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
A Huszics Vendel Kórus koncertje Gyönkön (~70p), Dr. Zacher Gábor elõadása 1. rész (~120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 A Huszics Vendel Kórus koncertje
Gyönkön (~70p), Dr. Zacher Gábor elõadása 1. rész (~120p) 18.00 Lapszemle 19.00 A Mészöly iskola estje (105p), Mesemondóverseny Cecén
(ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 5., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A Huszics Vendel Kórus koncertje
Gyönkön (~70p), Dr. Zacher Gábor elõadása 1. rész (~120p) 13.00 Heti
híradó 14.00 A Mészöly iskola estje (105p), Mesemondóverseny Cecén
(ism.) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 6., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Bál Pálfán (90p), Borverseny Sárszentmiklóson (~30p),
Retrokoncert 1. rész (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Május 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Foglalkoztatási helyzet Dél-Fejérben (15p), Füstmentes foglalkozás a cecei óvodában (30p), XVIII. Hintók versenye I. rész (~75p), Dr. Zacher Gábor elõadása 2. rész (60p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Május 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bál Pálfán (90p), Borverseny
Sárszentmiklóson (~30p), Retrokoncert 1. rész (90p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés
(90p), Kézilabda-mérkõzés (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Május 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p), Kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
ANGOL
KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAM.
Horváth Veronika.
06 70 3765 261
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 20 402 7263

38-as Tamaris (egy pár fekete, egy pár fehér), Vera
Pelle, Deska (fekete) alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág (fekete), fekete IKEA-s laptop
táska (45x35 cm-es) alig használtan eladók. 06
(30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Minõségi tûzifa eladó. Cser, bükk, gyertyán, hasított 1950 Ft, akác kugli 2280 Ft, hasított 2380 Ft,
méter 2200 Ft. Házhoz szállítás ingyenes! Telefon:
06 (20) 406 9267. (3557599)

kaphatók
a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!

Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Lakás eladó. József A. u. 19/b. 06 (30) 305 1615
(3557722)

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Olcsón eladó Sárbogárdon összkomfortos családi
ház nyári konyhával, pincével, melléképületekkel,
kerttel. 06 (30) 398 8570 (3557687)
Sárbogárd központjában, a Rózsa utcában, négy2
2
lakásos társasházban 73 m emeleti lakás, 240 m
kiskerttel (szõlõlugas+diófa), 5,5 millió forint
irányáron eladó. 06 (30) 483 7886
Eladó Rétszilason kétszobás családi sarokház bekerítve, víz, villany, gázcsonk, ásott kút, gyümölcsfák, szõlõ, 800 öles telek. Telefon: 06 (25) 471 984

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

HARGITAI
NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

4 tekercs (40 m) 3,5 mm-es bitumen szigetelõ,
használt gáztûzhelyek, hûtõszekrény, használt bútorok eladók. 06 (30) 532 6170

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.

Eladó aprított tûzifa. Akác: 2350 Ft/mázsa,
cser-akác: 2250 Ft/mázsa, cserfa: 2150 Ft/mázsa
+ szállítási díj. Telefon: 06 (30) 291 4322 (3557643)

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Hirdetmény
Sárbogárd város állatorvosai a 164/2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján

AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT
ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT VÉGZIK
az alábbi idõpontokban és helyeken:

PÓTOLTÁS

2013. május 8. (szerda)
Pusztaegres (sportpálya)
Örspuszta
Nagyhörcsök
Sárhatvan
Kislókpuszta
Kislók (József A. u. sarkán)

8–9.45-ig
10–10.15-ig
10.30–11-ig
17–18-ig
14.30–15-ig
15.15–16-ig

2013. május 9. (csütörtök)
Sárbogárd (Ifjúsági park)
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Töbörzsök (Gulyarét)
Töbörzsök (Esze Tamás u. vége) 14–15.30-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.)
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út)

8–9.45-ig
10–11-ig
13–13.45-ig
15.45–16.45-ig
17–17.30-ig

2013. május 10. (péntek)
Sárszentmiklós (MOL-kúttal szemben)
8–8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini Presszó, Semmelweis u.)
9–10-ig
Sárszentmiklós (László u.–Jókai u. sarkán)
10.15–11-ig
Rétszilas
11.15–12-ig
Sárszentmiklós (temetõ parkolója)
15–16-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt)
16.30–17.30-ig

2013. május 18. (szombat)
Pusztaegres
8–8.30-ig
Kislók (József A. u. sarkán)
9–9.30-ig
Sárbogárd (Ifjúsági park)
10–10.45-ig
Töbörzsök (Gulyarét)
11–11.45-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt)
17–18-ig
Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.
A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
3.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási könyv: 500 Ft.
Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni: 1.000
Ft/ház.
A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõsebb
ebnél kötelezõ!
Veszettség elleni vakcinázásra a jogszabály értelmében csak
mikrocsippel ellátott ebek kerülhetnek.
Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat Egészségügyi Könyv”-be kell bejegyeztetni a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak
megfelelõen.
Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság róható ki.
Sárbogárd város állatorvosai
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A Föld napja
a cecei óvodában
„Ezt a bolygót ne szennyezzétek,
Ha itt vagy bárhol is éltek,
Ezt a Földet vigyázzátok, féltsétek!”

2013. május 2. Bogárd és Vidéke

